
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำ  เขต  34 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ  2560 

 

โรงเรียนขุนยวมวิทยำ 

อ ำเภอขุนยวม  จังหวัดแมฮ่่องสอน 
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บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

โรงเรยีนขุนยวมวิทยำ  ปีกำรศึกษำ  2560 

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้ประชุมพิจารณารายงานประจ าปีของ

สถานศึกษา  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  โดยตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องและความ

สอดคล้องของมาตรฐานการศกึษาในประเด็นต่อไปนีเ้รียบร้อยแลว้ 

 สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของชาติ 

 สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศกึษาธิการ 

 สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวธิีการประกันคุณภาพการศกึษา  พ.ศ.2553 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  

   เรื่อง ให้ใชม้าตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ 11 

ตุลาคม 2559 

ผลกำรพจิำรณำ 

 เห็นชอบ รายงานประจ าปีของสถานศกึษา  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 

ไม่เห็นชอบ เพราะ ......................................................................................................... 

 

   

       ลงช่ือ 

(นายประเวช  ค าสวัสดิ์) 

 ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา 

วันที ่ 25  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ค ำน ำ 

        

  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2560 ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา  จัดท าขึ้นเพื่อ

รายงานการด าเนินงานของสถานศกึษา  ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2545   และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553  มาตรา  47  ระบุให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบ

การประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา 48 ให้หนว่ยงานตน้สังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง

ด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอก และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน          เพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การ

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งสู่มาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  เป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน   
  

  โรงเรียนขุนยวมวิทยา  ได้เล็งเห็นความส าคัญตามข้อก าหนดดังกล่าว  และประสงค์ให้

สถานศึกษามีการปฏิบัติในการด าเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง        

จึงได้จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาขึ้นเพื่อจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา  และเพื่อรองรับการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอกต่อไป 

 

 

 

         (นายบ ารุงศักดิ์  บูระสิทธิ์ ) 

              ผูอ้ านวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา 
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สำรบัญ 
   หน้ำ 

ส่วนที่  1    ข้อมูลพื้นฐำน  

               ข้อมูลทั่วไป 1 

               ข้อมูลครูและบุคลากร 1 

               ข้อมูลวิทยฐานะของข้าราชการครู                     2 

               ระดับการศกึษา 3 

               ช่วงอายุบุคลากรทางการศกึษา 3 

               จ านวนนักเรียน 5 

            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 7 

               ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 8 

               ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผา่นมา 10 

               ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา 14 

               ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม       23 

               ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 25 

                 

  

 ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

              มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 27 

              มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 50 

              มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 54 

                    มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปีระสิทธิผล 57 

ส่วนที่  3  สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำ และควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ  

             สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม  65 

             แนวทางการพัฒนาในอนาคต 68 

             ความตอ้งการการช่วยเหลือ 69 

ส่วนที่  4  ภำคผนวก 71 
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ชื่อโรงเรยีน   ขุนยวมวิทยา   ที่อยู่  -   หมูท่ี่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม  

จ.แมฮ่่องสอน  รหัสไปรษณีย์ 58140  สังกัด สพม.34  โทรศัพท์ 053-691107    

โทรสาร 053 - 691107  เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศกึษาปีที่ 1 - มัธยมศกึษาปีที่ 6 

 

ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2560 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน 

ราชการ 

ครูอัตรา

จ้าง 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

รวม 

ภาคเรียนที่ 1 1 49 3 5 3 4 65 

ภาคเรียนที่ 2 1 49 3 5 3 4 65 

 

 
 

แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 

1%

75%

5%

8%
5%

6%

บุคลากร

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว
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แผนภูมิวงกลมแสดงจ านวนข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 

ข้อมูลวิทยฐานะของข้าราชการครู 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย คร ู ครูช านาญ

การ 

ครูช านาญ

การพิเศษ 

ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ

พิเศษ 

รวม 

จ านวน(คน) 8 16 21 5 - - 50 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 

 
 

 

1%

75%

5%

8%
5%

6%

บุคลากร

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว

16%

32%42%

10%

0% 0%

วิทยะฐานะ

ครูผู้ชว่ย ครู ครูช ำนำญกำร ครูช ำนำญกำรพิเศษ ครูเช่ียวชำญ ครูเช่ียวชำญพิเศษ
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ระดับการศึกษา 

ระดับการศกึษา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน (คน) 32 18 - 50 

 

 
 

ช่วงอายุบุคลากรทางการศึกษา 

ช่วงอายุ 50-60 ป ี 40-49 ป ี 30-39 ป ี
น้อยกว่า 30 

ป ี
รวม 

จ านวน (คน) 7 22 17 4 50 

 

 
 

 

 

64%

36%

0%

ระดับการศึกษา

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

14%

44%

34%

8%

ช่วงอายุบุคลากรทางการศึกษา

50-60 ปี 40-49 ปี 30-39 ปี น้อยกวำ่ 30 ปี
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กลุ่มสาระและภาระการสอน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

(คน) 

ภาระการสอนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คาบ/สัปดาห์ 

1 ภาษาไทย 5 18 

2 คณิตศาสตร์ 7 20 

3 วิทยาศาสตร์ 10 16 

4 ภาษาต่างประเทศ 7 16 

5 สังคมศกึษา ฯ 6 20 

6 สุขศึกษาและพละศกึษา 3 20 

7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 16 

8 ศลิปะ 6 20 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

12%

13%

11%

11%14%

14%

11%

14%

ภาระการสอนเฉล่ียในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คาบ/สัปดาห์

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

ภำษำตำ่งประเทศ สงัคมศกึษำ ฯ สขุศกึษำและพละศกึษำ

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ
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จ านวนนกัเรยีนปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 97 95 192 38.40 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 77 97 174 34.80 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 73 86 159 31.80 

รวม 15 247 278 525 35.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 58 89 147 29.40 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 69 73 142 28.40 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 50 89 139 27.80 

รวม 15 177 251 428 28.53 

รวมทั้งหมด 30 424 529 953 31.77 

 

จ านวนนักเรยีนปีการศึกษา 2559 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชำย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 83 87 170 34.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 75 94 169 33.80 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 86 72 158 31.60 

รวม 15 244 253 497 33.13 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 57 103 160 32.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 40 82 122 24.40 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 87 100 187 31.17 

รวม 16 184 265 469 29.31 

รวมทั้งหมด 31 428 538 966 31.16 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทยีบจ านวนนักเรยีนปีการศึกษา 2559 และ 2560 
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( ข้อมูล 10 มิถุนายน ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2560 แยกตามกลุ่มสาระ 
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ที ่
กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ 

จ ำนวน ม.1-6 ภำคเรียนที่ 1-2 ร้อยละ
ที่มี 

นักเรียน จ ำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้ (คน) ผลกำร
เรียน 

  4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส. ขส. 
3.00 
ขึ้นไป 

1 ภาษาไทย 
1138 98 119 172 178 193 142 128 96 12 0 0 

34.18 
100.00 8.61 10.46 15.11 15.64 16.96 12.48 11.25 8.44 1.05 0.00 0.00 

2 คณิตศาสตร ์
1254 81 54 83 97 155 192 418 154 20 0 0 

17.38 
100.00 6.46 4.31 6.62 7.74 12.36 15.31 33.33 12.28 1.59 0.00 0.00 

3 วิทยาศาสตร ์
1184 138 78 147 155 215 161 183 102 4 1 0 

30.66 
100.00 11.66 6.59 12.42 13.09 18.16 13.60 15.46 8.61 0.34 0.08 0.00 

4 
สังคมศึกษา 
ศาสนา 3470 1018 519 631 396 396 242 201 53 13 1 0 62.48 
และวัฒนธรรม 100.00 29.34 14.96 18.18 11.41 11.41 6.97 5.79 1.53 0.37 0.03 0.00 

5 
สุขศึกษา 1744 735 348 276 142 141 35 35 0 32 0 0 

77.92 
และพละศึกษา 100.00 42.14 19.95 15.83 8.14 8.08 2.01 2.01 0.00 1.83 0.00 0.00 

6 ศิลปะ 
1049 213 138 179 139 129 86 94 48 23 0 0 

50.52 
100.00 20.31 13.16 17.06 13.25 12.30 8.20 8.96 4.58 2.19 0.00 0.00 

7 การงานอาชีพฯ 
1576 467 335 252 183 133 43 68 76 19 0 0 

66.88 
100.00 29.63 21.26 15.99 11.61 8.44 2.73 4.31 4.82 1.21 0.00 0.00 

7 ภาษาต่างประเทศ 
1083 171 69 98 128 182 134 190 49 61 1 0 

31.21 
100.00 15.79 6.37 9.05 11.82 16.81 12.37 17.54 4.52 5.63 0.09 0.00 

รวม 
12498 2921 1660 1921 1487 1544 1035 1317 578 184 3 0 

52.02 
100.00 23.37 13.28 15.37 11.90 12.35 8.28 10.54 4.62 1.47 0.02 0.00 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมัธยมศกึษาปีที่  6   ปีการศึกษา 2560 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับ

โรงเรยีน 

48.36 32.72 23.99 19.47 26.05 

ระดับประเทศ 49.25 34.70 28.31 24.53 29.37 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สงัคมศึกษำ

สขุศึกษำและพลศึกษำ

ศิลปะ

กำรงำนอำชีพ

ภำษำต่ำงประเทศ

ภำษำไทย สงัคมศกึษำ ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์

ระดบัโรงเรียน 48.36 32.72 23.99 19.47 26.05

ระดบัประเทศ 49.25 34.7 28.31 24.53 29.37
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เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขัิน้พืน้ฐาน
มัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2560



รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ปกีารศึกษา 2560                                                                     หน้า 9 

งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมัธยมศกึษาปีที่  3   ปีการศึกษา 2560 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ระดับ

โรงเรยีน 

48.62 27.20 27.56 31.79 

ระดับประเทศ 48.29 30.45 26.30 32.28 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ระดับประเทศ 48.29 30.45 26.3 32.28

ระดับโรงเรียน 48.62 27.2 27.56 31.79
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาปีท่ี  3 ปี

การศึกษา 2560
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ผลงานดีเด่นในรอบปท่ีีผ่านมา  ปกีำรศึกษำ  2560 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

นักเรียน 
 
 
 
 

 

ระดับประเทศ 

1.นางสาวกุลสตรี  รักษาภักด ี รบัพระราชทานรางวลั
ชนะเลิศ กิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA 
ระดับชั้น ม.4 -6  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี   กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ส าหรับ
โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราช
กุมารี ประจ าปี 2560 ระดับประเทศ 

 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราช
กุมาร ี
 

2.รางวัล "รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ระดับประเทศ" จากการ
ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง "Believe" เข้าประกวดใน
โครงการ "โรงเรียนคณุธรรม สพฐ." 

สพฐ. 

3. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต ิครั้งท่ี 67 
 3.1 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ระดับชั้น ม.ปลาย     ( 
น.ส.พิชามญช์ุ ศรีวงษ์แผน  
ครูผูฝ้ึกสอน  นายสาธิต เตชะสร ) 
  3.2. เหรียญทองแดง อันดับที่ 12 การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11 (8 บท) ระดับชั้น ม.ปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัชาต ิครั้งท่ี 67 (  นาย
ภาณุกฤษณ์ ทองออน   และ  น.ส.ณัฐณิชา ดวงเนตรงาม  ครู
ผู้ฝึกสอน- นางแก้วตา อาณาจักร ์- นายณัฐพงศ์ โพธิวงค์ ) 

สพฐ. 
 

4.รางวัล ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับ เหรียญทองแดง ใน
งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจ าปี 2561 (Thailand Inventors' 
Day 2018) 
 ( นายสุกฤษฎิ์ แก้วกองบุญ/ นายลมหนาว ใจตะ๊/ นายพล
ฤทธิ์ ไกวัลย์รุ่งพิพัฒน์ ) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
(วช.) 

5.น.ส.นภสักร ชลิตพิบูลย ์นักเรียนช้ัน ม.6/2  ได้รับรางวัลไป 
ทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วม เทศกาลภาพยนตร์
เยาวชนเอเชียครั้งที1่1 ณ เมืองฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุ่น จาก
การส่งผลงานภาพยนตรส์ั้นเรื่อง "คุณครู (ไม่) ประจ าโรงเรียน" 
เข้าประกวดในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2017 
จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย และ
มูลนิธิหนังไทย 
โดยทางโครงการฯ ไดค้ัดเลือกเยาวชน 9 คน จากประเทศไทย 
เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 และเทศกาลภาพยนตร์
เยาวชนเอเชียครั้งที่ 11 ร่วมกับเยาวชนจากญี่ปุ่นและประเทศ
อื่นๆ ในเอเชีย 

สถำนเอกอัครรำชทูตญี่ปุ่นประจ ำ
ประเทศไทย และมูลนิธิหนังไทย 
 

6.รางวัล การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ (ระดับชาติ) เปดิ
ประตูการเรียนรู้ สู่อีสาน สืบสานงาน 46ict ที่เมืองเลย “The 
opening of the E-san Academic Gateway 2017 for 

จัดโดยกลุ่มโรงเรียนผู้นา 46ICT 
โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่าง
วันท่ี 10 – 12 กันยายน 2560 ณ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/believe?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8811?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8811?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99?source=feed_text
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the 46ICT leader schools at Loei”  
ผลงานดังน้ี 
  6.1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดภาพยนตร์
สั้น 
  6.2. รางวัลเหรียญทองแดง การตัดต่อภาพยนตร ์
  6.3. รางวัลชมเชย การประกวดจรวดขวดน้ า  

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย 
จังหวัดเลย 

7.รางวัลที่ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (เรื่อง 
เส้นทางห่างไกลรอยเลื่อนมีพลังดว้ยทฤษฎีกราฟ) ระดับช้ัน ม.
ปลาย จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  
( น.ส.ณัฏฐา เกษราภรณ์ / น.ส.จิรารัตน์ เนื้อนวลจันทร์ / 
น.ส.วรรณกิจ แลงามตา   นร. ม.6/1   ครูที่ปรึกษา 
คุณครผูดุงศักดิ์ เงินใส ) 

จัดโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รว่มกับ 
สมาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2560 ณ อิมแพ็คเมืองทองธาน ี

8.รางวัลชมเชย  การประกวดผลงานอินโฟกราฟฟิกส์  หัวข้อ 
เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับพืช  ( นางสาวชมพิชาน์  ประดิษฐ์ 
และนางสาวจิราวรรณ  องมล ) 

มูลนิธิโครงการ ทสรช. 

ระดับภำคเหนือ 
1.รางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 1 รับทุนการศึกษา จ านวน 
20,000 บาทการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาธนาคาร
โรงเรียน  ธนาคารออมสิน ภาค 8  ประจ าปี 2560  

 
ธนำคำรออมสิน 
 
 

2.รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท จาก
การประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งท่ี18 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา หัวข้อ"ก้าว
ตามรอยพระราชา สานต่อที่พ่อท า"  ( นายไชยวัฒน์ กระบวน
สง่า ม.6/4แ ละนายณัฐพล โลราช ม. 5/3 ) 

ปตท. 

3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ

ไม่เกิน 15 ปี  ระดับภาคเหนือ จากการแข่งขัน Obec young 

sepak takraw 2017 รอบภาคเหนอื ระหว่างวันท่ี 21 - 23 

ก.ค. 2560 จ.นครสวรรค ์

สพฐ. 

4. กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ส าหรับโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปี 2560 เพื่อคัดเลือกเป็นตวัแทนนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับประเทศ 
   4.1  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการอ่านเอาเรื่อง
ตามแนวทาง PISA ระดับชั้น ม. 1- 3  ( เด็กหญิงนันทภัส  เงา
ทอง )  
   4.2 รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง 
PISA ระดับชั้น ม.4 -6  ( นางสาวกุลสตรี  รักษาภักด ี) 
   4.3 รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับช้ัน 
ม. 1 – 3 ( เด็กหญิงนิตยา  กุลพินิจ ) 

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราช
กุมารี  
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   4.4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  กิจกรรมการเขียน
เรียงความ ระดับช้ัน ม. 4 – 6 (นางสาวจินตรา แซ่เจ๊า ) 
    4.5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 กิจกรรมการกล่าวสุนทร
พจน์ ระดับช้ัน ม. 1 - 3 ( เด็กหญิงชลลดา ก าไลทอง ) 
    4.6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 กิจกรรมการกล่าวสุนทร
พจน์ ระดับช้ัน ม. 4 - 6 ( นางสาวศศิประภา  กาวิชัย  ) 

ครู ระดับเขตพ้ืนที่ 
1.นายผดุงศักดิ ์  เงินใส 
ครูผูส้อนดีเด่น    กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร ์
2.นางสมลักษณ ์ เลิศตระกลู 
ครูผูส้อนดีเด่น    กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
3.นางสุภาลักษณ ์ เทพวงค์ 
ครูผูส้อนดีเด่น    กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์
4.นางอธิชา   เวชสุขสกุล 
ครูผูส้อนดีเด่น    กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
5.นายอิทธิพล   แม้นวงศ ์
ครูผูส้อนดีเด่น    กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
6.นายณรงค์ฤทธิ ์  วัดชนะ 
ครูผูส้อนดีเด่น    กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
7.นายสรวิศ   สุวรรณบุษย ์
ครูผูส้อนดีเด่น    กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
8.นายกัมพล  สีสัน 
ครูผูส้อนดีเด่น    กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

 
ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาอ าเภอขุนยวม 
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แบบสรปุผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2559  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

โรงเรยีนขุนยวมวิทยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มดอยกองม ู

รับการประเมินวันที่  5  เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน

นักเรยีน/

ครูที่อยู่ใน

ระดบั 3  

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรยีน/

จ านวน

ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ/

ระดบัท่ีได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนนท่ี

ได ้

เทียบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรยีน 30.00 26.49 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ดี 

และมีสุนทรยีภาพ 

      
5.00 4.77 5 

ดี

เยี่ยม 

1.1 มีสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
889 936 94.98 0.50 0.47 5 

ดี

เยี่ยม 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

898 936 95.94 0.50 0.48 5 
ดี

เยี่ยม 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้

โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก

สภาวะที่เสี่ยงตอ่ความรุนแรง 

โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา

ทางเพศ 

880 936 94.02 1.00 0.94 5 
ดี

เยี่ยม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 

กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
878 936 93.80 1.00 0.94 5 

ดี

เยี่ยม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ

ผูอ้ื่น   
903 936 96.47 1.00 0.96 5 

ดี

เยี่ยม 

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศลิป์ 
910 936 97.22 1.00 0.97 5 

ดี

เยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน

นักเรยีน/

ครูที่อยู่ใน

ระดบั 3  

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรยีน/

จ านวน

ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ/

ระดบัท่ีได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนนท่ี

ได ้

เทียบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

กีฬา/นันทนาการ  ตาม

จนิตนาการ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรยีนมีคุณธรรม 

จรยิธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ 

      

5.00 4.77 5 
ดี

เยี่ยม 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

หลักสูตร 
878 936 93.80 2.00 1.88 5 

ดี

เยี่ยม 

2.2 เอือ้อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที

ต่อผู้มพีระคุณ 
889 936 94.98 1.00 0.95 5 

ดี

เยี่ยม 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่

แตกต่าง 
926 936 98.93 1.00 0.99 5 

ดี

เยี่ยม 

2.4 ตระหนัก รูคุ้ณค่า ร่วมอนุรักษ์

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
898 936 95.94 1.00 0.96 5 

ดี

เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรยีนมีทักษะใน

การแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง รักการเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

   5.00 4.26 4 
ดี

มาก 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา

ความรูด้้วยตนเองจากห้องสมุด 

แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ 

รอบตัว      

759 936 81.09 2.00 1.62 4 ดีมาก 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  

และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหา

ความรูเ้พิ่มเติม 

840 936 89.74 1.00 0.90 5 
ดี

เยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน

นักเรยีน/

ครูที่อยู่ใน

ระดบั 3  

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรยีน/

จ านวน

ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ/

ระดบัท่ีได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนนท่ี

ได ้

เทียบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้

ระหว่างกัน   

807 936 86.22 1.00 0.86 4 ดีมาก 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ละน า

น าเสนอผลงาน 
820 936 87.61 1.00 0.88 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรยีนมี

ความสามารถในการคดิอย่าง

เป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี

สติสมเหตุผล           

   5.00 4.08 4 
ดี

มาก 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 

ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ

พูดหรอืเขียนตามความคิดของ

ตนเอง 

756 936 80.77 2.00 1.62 4 ดีมาก 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วธิีแก้ปัญหาดว้ย

ภาษาหรอืวิธีการของตนเอง 
782 936 83.55 1.00 0.84 4 ดีมาก 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์

ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล

ประกอบ 

776 936 82.91 1.00 0.83 4 ดีมาก 

4.4 ความคิดรเิริ่ม และสร้างสรรค์

ผลงานด้วยความภาคภูมใิจ 
751 936 80.24 1.00 0.80 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรยีนมีความรู้และ

ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
   5.00 3.80 4 

ดี

มาก 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่

ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์   
  3 1.00 0.60 3 ด ี



รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา ปกีารศึกษา 2560                                                                     หน้า 16 

งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน

นักเรยีน/

ครูที่อยู่ใน

ระดบั 3  

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรยีน/

จ านวน

ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ/

ระดบัท่ีได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนนท่ี

ได ้

เทียบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ

ตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์  
  5 1.00 1.00 5 

ดี

เยี่ยม 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิด

วิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตาม

เกณฑ์ 

  5 2.00 2.00 5 
ดี

เยี่ยม 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไป

ตามเกณฑ์ 
  3 1.00 0.60 3 ด ี

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรยีนมีทักษะใน

การท างาน  รักการ

ท างาน  สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่

ดีต่ออาชีพสุจรติ   

   5.00 4.81 5 
ดี

เยี่ยม 

6.1 วางแผนการท างานและ

ด าเนนิการจน 

      ส าเร็จ 

935 936 99.89 2.00 2.00 5 
ดี

เยี่ยม 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น

พัฒนางาน และภูมใิจในผลงาน

ของตนเอง 

925 936 98.82 1.00 0.99 5 
ดี

เยี่ยม 

6.3 ท างานรว่มกับผู้อื่นได้ 
916 936 97.86 1.00 0.98 5 

ดี

เยี่ยม 

6.4 มีความรูส้ึกที่ดีตอ่อาชีพสุจริต

และหาความรูเ้กี่ยวกับอาชีพที่

ตนเองสนใจ 

790 936 84.40 1.00 0.84 4 ดีมาก 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50.00 47.93 5 
ดี

เยี่ยม 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน

นักเรยีน/

ครูที่อยู่ใน

ระดบั 3  

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรยีน/

จ านวน

ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ/

ระดบัท่ีได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนนท่ี

ได ้

เทียบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

      

10.00 9.53 5 
ดี

เยี่ยม 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ

ผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

62 62 100 1.00 1.00 5 
ดี

เยี่ยม 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ

วางแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน            

54 62 87.10 1.00 0.87 4 ดีมาก 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่

ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 

บุคคลและพัฒนาการทาง

สติปัญญา       

62 62 100 2.00 2.00 5 
ดี

เยี่ยม 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผนวกกับการน าบริบทและภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ

ในการจัด 

การเรียนรู้ 

53 62 85.48 1.00 0.85 4 ดีมาก 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น 

การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

62 62 100 1.00 1.00 5 
ดี

เยี่ยม 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน

นักเรยีน/

ครูที่อยู่ใน

ระดบั 3  

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรยีน/

จ านวน

ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ/

ระดบัท่ีได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนนท่ี

ได ้

เทียบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

7.6 ครูใหค้ าแนะน า ค าปรึกษา และ

แก้ไขปัญหาใหแ้ก่ผู้เรยีนทั้งด้าน

การเรียนและคุณภาพชวีิตด้วย

ความเสมอภาค 

62 62 100 1.00 1.00 5 
ดี

เยี่ยม 

7.7 ครูมีการศกึษา วิจัยและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่

ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการ

ปรับการสอน 

62 62 100 1.00 1.00 5 
ดี

เยี่ยม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่

ดีของสถานศกึษา 

50 62 80.65 1.00 0.81 4 ดมีาก 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา

ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ 

62 62 100 1.00 1.00 5 
ดี

เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บรหิารปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

      

10.00 10.00 5 
ดี

เยี่ยม 

8.1 ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์ ภาวะ

ผูน้ า และความคิดรเิริ่มที่เน้น

การพัฒนาผูเ้รียน 

    

5 1.00 1.00 5 
ดี

เยี่ยม 

8.2 ผูบ้ริหารใช้หลักการบริหารแบบมี

ส่วนรว่มและใช้ขอ้มูลผลการ

ประเมินหรอืผลการวิจัย เปน็

    

5 2.00 2.00 5 
ดี

เยี่ยม 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน

นักเรยีน/

ครูที่อยู่ใน

ระดบั 3  

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรยีน/

จ านวน

ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ/

ระดบัท่ีได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนนท่ี

ได ้

เทียบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

ฐานคดิทั้งด้านวิชาการและการ

จัดการ                 

8.3 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจัดการ

การศกึษาให้บรรลุเป้าหมาย

ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

การ 

    

5 2.00 2.00 5 
ดี

เยี่ยม 

8.4 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับ

การกระจายอ านาจ 

    

5 2.00 2.00 5 
ดี

เยี่ยม 

8.5 นักเรียน  ผูป้กครอง และชุมชน

พึงพอใจผลการบริหารการจัด

การศกึษา 

    

5 1.00 1.00 5 
ดี

เยี่ยม 

8.6 ผูบ้ริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา

ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด

การศกึษาเต็มศักยภาพและเต็ม

เวลา 

    

5 2.00 2.00 5 
ดี

เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการ

สถานศึกษา และผู้ปกครอง 

ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

      

5.00 4.60 5 
ดี

เยี่ยม 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และ

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ

ก าหนด 

    

5 2.00 2.00 5 
ดี

เยี่ยม 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน

นักเรยีน/

ครูที่อยู่ใน

ระดบั 3  

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรยีน/

จ านวน

ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ/

ระดบัท่ีได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนนท่ี

ได ้

เทียบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษา

ก ากับติดตาม  ดูแล และ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

สถานศกึษาให้บรรลุผลส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 

    

5 1.00 1.00 5 
ดี

เยี่ยม 

9.3  ผูป้กครองและชุมชนเข้ามามีสว่น

ร่วมในการพัฒนาสถานศกึษา 

    
4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการ

จัดหลักสูตร กระบวนการ

เรยีนรู้ และกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรยีนอย่างรอบด้าน 

      

10.00 9.00 5 
ดี

เยี่ยม 

10.1  หลักสูตรสถานศกึษาเหมาะสม

และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

    5 
2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่

หลากหลายใหผู้เ้รียนเลือก

เรียนตามความถนัด

ความสามารถ และความสนใจ 

    

5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่

ส่งเสริมและตอบสนองความ

ต้องการ ความสามารถ ความ

ถนัด และ 

ความสนใจของผู้เรยีน 

    

4 1.00 0.80 4 ดีมาก 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้ลงมือ

    
5 1.00 1.00 5 

ดี

เยี่ยม 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน

นักเรยีน/

ครูที่อยู่ใน

ระดบั 3  

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรยีน/

จ านวน

ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ/

ระดบัท่ีได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนนท่ี

ได ้

เทียบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้

ด้วยตนเอง 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม

ตรวจสอบ และน าผลไป

ปรับปรุงการเรียนการสอน

อย่างสม่ าเสมอ 

    

4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่

มีประสิทธิภาพและครอบคลุม

ถึงผู้เรยีนทุกคน 

    

4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดล้อมและการบรกิารที่

ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนพัฒนาเตม็

ศักยภาพ 

    

 10.00 10.00 5 
ดี

เยี่ยม 

11.1  หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ อาคาร

เรียนมั่นคง สะอาดและ

ปลอดภัย มีสิ่ง 

อ านวยความสะดวก พอเพยีง 

อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี

แหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน  

    

5 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 

11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริม

สุขภาพอนามัยและความ

ปลอดภัยของผู้เรียน 

    

5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

11.3  จัดหอ้งสมุดที่ใหบ้ริการสื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ให้

    
5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน

นักเรยีน/

ครูที่อยู่ใน

ระดบั 3  

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรยีน/

จ านวน

ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ/

ระดบัท่ีได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนนท่ี

ได ้

เทียบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและ

หรอืเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการ

ประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

     

5.00 4.80 5 
ดี

เยี่ยม 

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา 

    
5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.2  จัดท าและด าเนินการตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศกึษาที่มุง่พัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศกึษา    

    

5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้

สารสนเทศในการบริหาร

จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษา 

    

4 1.00 0.80 4 ดีมาก 

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา 

    

5 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 

12.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้ง

ภายในและภายนอกไปใช้

วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    

5 0.50 0.50 5 ดีเยี่ยม 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน

นักเรยีน/

ครูที่อยู่ใน

ระดบั 3  

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรยีน/

จ านวน

ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ/

ระดบัท่ีได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนนท่ี

ได ้

เทียบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

12.6  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น

รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

    

5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 9.00 5 
ดี

เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการ

สร้าง ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้                         

     

10.00 9.00 5 
ดี

เยี่ยม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหลง่เรียนรู้

ภายในสถานศกึษาและใช้

ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง

ภายในและภายนอก

สถานศกึษา เพื่อพัฒนา  การ

เรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากร

ของสถานศกึษา รวมทั้งผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

    

5 5.00 5.00 5 ดีเยี่ยม 

13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บุคลากรภายในสถานศกึษา 

ระหว่างสถานศกึษากับ

ครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง 

    

4 5.00 4.00 4 ดีมาก 

ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 5.00 5 
ดี

เยี่ยม 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน

นักเรยีน/

ครูที่อยู่ใน

ระดบั 3  

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรยีน/

จ านวน

ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ/

ระดบัท่ีได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนนท่ี

ได ้

เทียบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

มาตรฐานที่  14 การพัฒนา

สถานศึกษาให้บรรลุ

เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 

ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนด

ขึ้น 

      

5.00 5.00 5 
ดี

เยี่ยม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสรมิ

ให้ผู้เรยีนบรรลุตามเป้าหมาย

วิสัยทัศน ์ปรัชญา และจุดเน้น

ของสถานศกึษา 

    

5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้

ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 

วิสัยทัศน ์ปรัชญา และจุดเน้น

ของสถานศกึษา 

    

5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5.00 5.00 5 
ดี

เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรม

ตามนโยบาย จุดเน้น แนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

พัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับ

คุณภาพสูงขึ้น 

      

5.00 5.00 5 
ดี

เยี่ยม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อ

ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น 

ตามแนวทางการปฏิรูป

การศกึษา 

    

5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

จ านวน

นักเรยีน/

ครูที่อยู่ใน

ระดบั 3  

ขึ้นไป 

จ านวน

นักเรยีน/

จ านวน

ครู

ท้ังหมด 

ร้อยละ/

ระดบัท่ีได ้

ค่า

น้ าหนัก 

คะแนนท่ี

ได ้

เทียบ

ระดบั

คุณภาพ 

ความ 

หมาย 

15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตาม

เป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่

ผา่นมา 

    

5 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

ค่าเฉลี่ยรวม    100.00 93.83 5 
ดี

เยี่ยม 

 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนที่ได้    93.83 

ระดับคุณภาพ   ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3     ระดับ 4     ระดับ 5 

          (ปรับปรุง)       (พอใช้)          (ดี)             (ดีมาก)        (ดีเยี่ยม)   
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 12.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี      

ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์     

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง     

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น     

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรยีน     

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ  
   

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศกึษา  
   

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย

สถานศกึษาและต้นสังกัด  
   

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  

และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศกึษา   
  

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์สถานศึกษา   

 
 

กลุ่มตังบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     

ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสริมบทบาท

ของสถานศกึษา   

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดับ

มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง

กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ด ี โดยมีคะแนนที่ได้  86.65 ผลการรับรองมาตรฐาน        

คุณภาพ     รับรอง   ไม่รับรอง 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

  1. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องทุกปี  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและ

สามารถเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานแก่สถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป 

  2. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม 

จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้

เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและสามารถเป็นแบบอย่างในการด าเนินงานแก่สถานศกึษาอื่น ๆ ต่อไป 

  3. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่าน เขียน สะกดภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

มากยิ่งขึ้น โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้พจนานุกรมให้มากขึ้น เพื่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน และเขียน 

ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึน้ 

  4. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการท าโครงงานในด้านความคิดของผู้เรียนอย่าง

สม่ าเสมอและให้ต่อเนื่องยั่งยืนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และให้เกิดความคิดที่หลากหลายเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับ

ผูเ้รียนที่มคีวามคิดริเริ่ม 

  5. สถานศึกษาควรวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ น าข้อมูลของ

สถานศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผลการทดสอบระดับชาติ ( Nation  Test : NT ) ผลการทดสอบ

ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ( Ordinary Nation Education Test : O-NET ) เรื่องการอา่น การเขียน การคิด 

ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินอื่น ๆ มาก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้รียน ให้มกีารพัฒนาระบบ

นิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ประเด็น การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

การบูรณาการใหผู้เ้รียนท าโครงงาน การเสริมสรา้งสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนทั้ง 5 สมรรถนะ 

  6.  สถานศึกษาควรท าการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “มีคุณธรรม” ที่ผู้เรียนได้รับ

รางวัลมาอย่างมากมาย ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั่วถึง เช่น วารสารของสถานศึกษา หรือในระบบเครือข่ายออนไลน์  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้านอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถเป็น

แบบอย่างในการด าเนินงานแก่สถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป 

  7. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างตอ่เนื่องทุกปี เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสถานศกึษาให้เจรญิก้าวหน้าเป็น

ที่ยอมรับแก่องค์กรภายนอกต่อความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษามากยิ่ง ๆ ขึ้นไป และสามารถเป็นแบบอย่าง

ในการด าเนินงานแก่สถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

  8. สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม  และชุมนุมของผู้เรียนให้เด่นชัด  โดยให้

ผู้เรียนคละช้ันจัดกลุ่มตามความสนใจ ความใกล้ชิด ร่วมกันเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมการปลูกฝังจิตสาธารณะ  

การบ าเพ็ญประโยชน์ใหก้ับผูเ้รียน 

2. ด้านผลการบริหารการจัดการศึกษา 

  สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมงานทุกด้านของสถานศึกษาให้พัฒนาต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป 

เนื่องจากสถานศกึษาเป็นสถานศกึษาระดับมัธยมศกึษาประจ าอ าเภอเพียงแหง่เดียว 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาโดยการเข้ารับการอบรม  สัมมนา  ประชุมทาง

วิชาการ  ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อหาสาเหตุของปัญหาแล้วน ามาแก้ไขจน

สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรยีนใหสู้งขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

  สถานศึกษาควรมีการด าเนินงานพัฒนาการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด          

ให้สอดคล้องกับการด าเนินการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย  เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและสนับสนุน       

ใหค้ณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานร่วมกันพัฒนาสถานศกึษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ส่วนที่ 2   ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 

ระดับคุณภาพ: ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนได้พัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

โดยรายวิชาพืน้ฐานมีการท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้จัดการเรียนรู้ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 

และยังก าหนดรายวิชาการอ่าน การเขียน เป็นรายวิชาเพิ่มเติมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะเดียวกันครูยังเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตน และน าความรู้ที่ได้รับมาจัดท า

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถผลิตงานเขียนของตนได้

เหมาะสมกับวัย เช่น การท าหนังสือเล่มเล็ก การท าสารคดีหนังสั้น    นอกจากนี้ โรงเรียนขุนยวมวิทยายังได้จัด

โครงการห้องสมุด  อย่างต่อเนื่อง และโครงการเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ในปีการศึกษา 

2559 เป็นแรงบันดาลใจในการสรา้งบรรยากาศรักการอ่านในโรงเรียน  เน้นใหม้ีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ของการได้ลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบของการท างานระบบกลุ่มและรายบุคคล  โดยเน้นใหน้ักเรียนสามารถน าการสื่อสาร

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้นทางโรงเรียนยังได้มอบหมายกลุ่มสาระภาษาไทยจัด

ประสบการณใ์ห้นักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการฝกึพูดผ่านรายการวิทยุศูนย์ประชาสัมพันธ์ของโรงเรยีนและ

สนับสนุนใหม้ีการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง  ๆ เช่น การแข่งขันการพูดโต้วาที  การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์  

การแข่งขันการพูดเล่าเรื่อง  ฯลฯ  การฝึกทักษะทางภาษาต่างประเทศท าโดยน าบทสนทนาที่เป็นเรื่องใกล้ตัว 

ชีวิตประจ าวัน มาใช้ในการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร เริ่มจากแนะน าค าศัพท์ ออกเสียงค าศัพท์ที่ถูกต้อง 

กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมคู่ และเดี่ยว กิจกรรมบทบาทสมมุติ ฝึกนักเรียนได้พูดทุกคนบ่อยๆ ใช้กระบวนการกลุ่ม

ช่วยในการน าเสนอเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายหน้าช้ันเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ  ฝกึทักษะการเขียนบทสนทนาแล้ว

น าไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติพร้อมบันทึกวีดีโอและน าเสนอในรูปแบบรูปเล่มรายงาน   นักเรียนทุกคนได้รับ

ประสบการณ์จริงโดยการฝึกให้นักเรียนออกมาพูดน าเสนองานต่างๆ  ให้นักเรียนจับกลุ่มจัดท าสารคดีเชิงท่องเที่ยว

รวมทั้งการเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้น นอกจากนี้ครูผู้สอนยังจัดหาสื่อทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ

การสื่อสารมาประกอบการสอนด้วย   การฝึกทักษะการคิดค านวณให้กับนักเรียนจัดท าโดยผ่านการจัดกิจกรรม 

ได้แก่ กิจกรรท่องสูตรคูณทุกระดับช้ันก่อนท าการสอน   มีการทดสอบการท่องสูตรคูณ    ฝึกทักษะการคิดเลข

เร็วโดยใช้แบบฝึกการคิดเลขเร็วก่อนท าการสอนทุกระดับช้ัน  เปิดบริการคลินิกคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนทุก

วัน  ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆ   การพัฒนาการคิดของนักเรียนโดยโรงเรียนได้

อบรมพัฒนาครูหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์คิดสังเคราะห์และคิดวิจารณญาณ  ทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  จัดการเรียนการ

สอน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์และโครงงาน

คอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนได้เรียนรูจ้ากการลงมอืปฏิบัติจรงิและสรุปองค์ความรู้จากการวิเคราะห ์สังเคราะห์และ
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ใช้วิจารณญาณ โรงเรียนได้จัดหาสื่อมัลติมีเดียให้ครูได้ใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยตรงของนักเรียน รวมทั้ง

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และสถานการณ์จริง   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงมุ่ง

จัดกระบวนการเรียนสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  นักเรียนเรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติจริง  ใช้กระบวนการกลุ่ม  ยึด

หลักประชาธิปไตยบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาและสร้าง

เสริมนักเรียนใหม้ีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีการวางแผนและร่วมกันแก้ปัญหา ได้แก่ กิจกรรมชุมนุม/

ชมรม  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   จัดการเรียนการสอนโครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสเรียนรู้และท างานร่วมกันเป็นทีมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ฝึกการวางแผนการ

ท างาน และแก้ปัญหาร่วมกัน  ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  กับหน่วยงาน

ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ  การพัฒนานักเรียนจึงเป็นไปอย่างหลากหลาย ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  

การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายในรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือการเรียนรู้  ใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในการอบรมพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี  สนับสนุนเข้า

ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ  เช่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  งานมหกรรมทางวิชาการ โรงเรียน 46 ผู้เรียนมี

ความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆตามหลั กสูตรอย่างเป็น

รูปธรรมและต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ สอนเสริม   จัดกิจกรรม

พัฒนาสมรรถนะส าคัญของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ  กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ   ท าให้ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตาม

เป้าหมายโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ สอนเสริมและ         

ติว O-NET กิจกรรมสอนเสริม Pre O-Net  จัดประชุมกลุ่มสาระ วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET และ  น าผลการ

วิเคราะห์วางแผนเพื่อจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  ผู้เรียนจึงมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี 

พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย   โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน

มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มคีวามจ าเป็นในการศกึษาต่อ ในระดับทีสู่งขึ้นตามล าดับของช่วงวัยของนักเรียน

ทุกคนอย่างทั่วถึง   มีส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก

สถานศกึษาอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านความประพฤติของผู้เรียน คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม จิตสังคมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา

ก าหนดมีการอบรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยปลูกฝังด้านมารยาทไทย และ

คุณธรรม ที่ปลูกฝัง และสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา 

วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา  ปัจจุบัน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมโดย มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ การปลูกฝัง

ทัศนคตกิารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รู้คุณค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอน

ใน และการท ากิจกรรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จนเกิดผลในเชิงพฤติกรรมรวมทั้งขยายผลไปสู่

ครอบครัวและชุมชนต่อไป  เพื่อเป็นการขยายผลการด าเนินงานสู่การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยส่งเสริมใหโ้รงเรียน สามารถน าความรู้ดา้นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ไปใช้ควบคู่กับการด าเนินกิจการของโรงเรียนทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียน ได้เข้า

ร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ด้าน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  โครงการ
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หลักคือโครงการห้องเรียนสีเขียว โครงการห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าอยู่  โครงการธนาคารขยะ โครงการ ECHO 

SCHOOL ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ ความรู้กับนักเรียนในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู้ความ

เข้าใจและร่วมมือกันปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  การใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า การจัดการขยะมูล

ฝอย  การจัดการสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ลดใช้พลังงานการ จัดการด้าน

พลังงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการให้ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และ

คุ้มค่ามากที่สุด จึงได้มีแนวทางยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว เพื่อสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน

ด้วยความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยจัดให้มีการ

ประเมินผลการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการ

ผลักดันให้โรงเรียนมีการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตอ่ไป  

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

ในชีวิตประจ าวัน จัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรท้องถิ่น  วิชาแม่ฮอ่งสอนศกึษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมใิจ

และเห็นคุณค่าเกี่ยวภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น  ร่วมสืบสานประเพณีในท้องถิ่น อาทิ ประเพณี ออกหว่า 

ประเพณีลอยกระทง และร่วมกิจกรรมในชุมชน จัดมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยมีห้องศูนย์วัฒนธรรมใน

โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและใช้เป็นเรื่องเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนอยู่เสมอ ยอมรับเหตุผลความ

คิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  โรงเรียนยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อใหน้ักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นเสมอ    

โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 

EQ ทุกปีการศึกษา ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง มีการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพและ

เฝา้ระวังภาวะโภชนาการด้วยตนเอง จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิก

เพื่อสุขภาพ ส าหรับนักเรียนที่พักนอนในโรงเรียน   เปิดบริการคลินกิสุขภาพ   การอบรม และประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  จัดกิจกรรมรณงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก และ จัดกิจกรรม Big  

cleaning Day   ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  จัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง  จัดกิจกรรม อย. 

น้อย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และกีฬาระหว่างโรงเรียน ได้แก่กีฬาสี  กีฬา

สามัญสามหมอกเกมส์   ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ในระดับต่าง ๆ  จัดกิจกรรม

ตามโครงการห้องเรียนสีขาว จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาสุขศกึษาและพลศกึษา ทุกระดับชั้น ผูเ้รียน

จงึสามารถรักษาอารมณแ์ละสุขภาพจิตใหด้ีอยู่เสมอ   

นอกจากนั้น โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์และศิลปะอย่างทั่วถึง และ

การใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ โดยการเข้าหอ้งสมุด เล่นดนตรี/ร้องเพลงในช่วงเวลาพักเที่ยงในโรงอาหาร ในวาระงานต่าง 

ๆ  และท ากิจกรรมในชุมนุมต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีคัด

กรองพฤติกรรมเด็ก(SDQ) การประเมินความเครียด และวัดโรคซึมเศร้า  ผู้เรียนจึงรู้และมีวิธีการป้องกันตนเอง

จากการล่อลวงข่มเหง รังแก การจัดกิจกรรมดังกล่าว ท าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบโรงเรียน 

ป้องกันตนเองจากสารเสพติด การเรียนรูท้ักษะปฏิเสธอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน

โรงเรียน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว 
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ชุมชนและสังคม เป็นผู้รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ  โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากทาง สภ.

ขุนยวมได้จัดท าโครงการหนึ่งต ารวจ หนึ่งโรงเรียน เพื่อประสานความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจในการจัด

กิจกรรมป้องปรามพฤติกรรมของนักเรียนจัดกิจกรรมการรณรงค์เยาวชนขับขี่ปลอดภัย และป้องกันอุบัติภั ย 

และก าหนดนโยบายการสวมหมาวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  ส าหรับบุคลากรทางการศกึษาและนักเรียน ร่วมมือ

กับผูป้ระกอบการขับรถ รับ-ส่งนักเรียน กวดขันมาตรฐานรถรับ-ส่งนักเรียนให้ปฏิบัติตามพรบ.รถรับส่งนักเรียน

เพื่อความปลอดภัย จัดกิจกรรมความสัมพันธ์พี่น้องของคณะกรรมการนักเรียน ท าให้นักเรียนอยู่ดว้ยกันอย่างพี่

น้องนักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข   

 

2. ผลการด าเนินงาน 

 ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูเ้รียนสามารถอ่านออกและอา่นคล่องตามมาตรฐานการ

อ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม รู้จักการวางแผนสามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่าง

สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สืบค้นข้อมูลหรือ

แสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห ์จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ 

จ าเป็น รวมทั้งรูเ้ท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผูเ้รียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจและ

ทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรจากพืน้ฐานเดิมอย่างต่อเนื่อง นักเรียนเรียนต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้นและเลือกสาขาวิชา

ที่เหมาะกับตนเอง  

  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด กล่าวคือผู้เรียนมีความ

เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความตระหนัก        

รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษ

และพิษภัยของสิ่งเสพติดตา่งๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียน

ทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม ทั้งนี้ 

มีผลการด าเนินงานเชงิประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1.1.1 ผูเ้รียน 

มีความ 

สามารถในการ

อ่านและการเขียน

ได้เหมาะสมตาม

ระดับช้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านและการเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน  

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่1 –6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ เป็นดังนี้ 

 

 
 

ตารางแสดงนักเรียนที่มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 –6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ เป็นดังนี ้  

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 110 65 17 -  192 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 134 40  -  - 174 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 120 25 14  - 159 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 65 75 7  - 147 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 121 20 1  - 142 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 103 33 3  - 139 

รวม 653 258 42 0 953 
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มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6

ดีเย่ียม 57.29 77.01 75.47 44.22 85.21 74.10

ดี 33.85 22.99 15.72 51.02 14.08 23.74

พอใช้ 8.85 0.00 8.81 4.76 0.70 2.16

ปรับปรุง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

 1.1.2 ผูเ้รียนมี

ความ สามารถใน

ด้านการสื่อสาร

ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ

เหมาะสมตาม

ระดับช้ัน 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 –6 จ าแนกตาม

ระดับคุณภาพ เป็นดังนี้ 

 

 
ตารางแสดงนักเรียนที่มคีวามสามารถในการสื่อสาร  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6 จ าแนกตามระดับ

คุณภาพ    เป็นดังนี้ 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 22 142 102 27 293 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 28 97 59 6 190 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 8 54 86 38 186 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 12 102 83 10 207 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 35 73 58 12 178 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 11 89 69 4 173 

รวม 116 557 457 97 1,227 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

 
ตารางแสดงนักเรียนที่มคีวามสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ    เป็นดังนี้ 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 14 34 158 7 213 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 27 66 70 30 193 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 37 43 77 29 186 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 27 61 82 12 182 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 13 60 74 34 181 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 42 39 43 15 139 

รวม 160 303 504 127 1,094 

 

 

 

 

 

 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6

6.57 14.14 20.00 14.92 7.22

30.22

15.96
34.55 23.24 33.7 33.33 28.06

74.18

36.65 41.62 45.3 41.11 30.94

3.29
15.71 15.68

6.63
18.89

10.79

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศ

คิดเป็นร้อยละตามระดับชั้น

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1.1.3 

ความสามารถใน

ด้านการคิด

ค านวณ 

 

ร้อยละของผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 

 
 

         จากแผนภูมิ พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มคีวามสามารถในด้านการคิดค านวณเหมาะสมตาม

ระดับช้ันอยู่ในระดับดีอย่างไรก็ตามนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1-6 ควรเสริมทักษะดังกล่าวให้

มากขึ้น 

1.1.4  ผูเ้รียนมี

ความ สามารถ

ในด้านการคิด

วิเคราะห์  คิด

วิจารณ- ญาณ

อภปิราย 

แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น  

แก้ปัญหาและ

น าไปประยุกต์ใช้

ในสถานการณ์

ต่างๆ  อย่าง

เหมาะสม 

ตารางแสดงจ านวนผูเ้รียนที่มีมีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห ์ คิดวิจารณญาณ  อภปิราย  

 (ประเมินโดยใช้เครื่องมอืวัดและประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียนทักษะการคิดขัน้สูง)   จ าแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 72 119 0 - 191 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 37 101 30 - 168 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 45 95 18 - 158 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 38 102 7 - 147 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 50 84 5 - 139 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 88 51 0 - 139 

รวม 330 552 60 0 942 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

ตาราง  แสดงจ านวนผูเ้รียนที่มีมีความสามารถในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แก้ปัญหา

และน าไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณต์่างๆ  (ประเมินตามสภาพจรงิจากข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ของนักเรียน) จ าแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 119 70 2 - 191 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 110 58 - - 168 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 45 103 10 - 158 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 45 102 - - 147 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 50 84 5 - 139 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 88 51 0 - 139 

รวม 457 468 17 0 942 

 

ร้อยละของผลการประเมินความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แก้ปัญหาและน าไป

ประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมของนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา  ปีการศึกษา 

2560  

 

 
            จากแผนภูมพิบว่าผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

แก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ  อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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มธัยมศึกษาปีท่ี 
6

ดีเยี่ยม 119 110 45 45 50 88

ดี 70 58 103 102 84 51

พอใช้ 2 0 10 0 5 0

ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

1.1.5 ผูเ้รียนมี

ความ สามารถใน

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสารได้

อย่างเหมาะสม 

ปลอดภัย 

และมีประสิทธิ 

ภาพ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

             ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 –6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ เป็นดังนี้ 

 

 

1.1.6 ผูเ้รียนมี

ความ ก้าวหน้า

จากพืน้ฐานเดิม

ในแต่ละปีในด้าน

ความรูค้วาม

เข้าใจและทักษะ

ต่างๆตาม

หลักสูตรอย่าง

เป็นรูปธรรมและ

ต่อเนื่อง 

 

 

ตารางแสดง ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเกรด 3 ขึน้ไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

ปีการศึกษา 2559 - 2560 

ปี

การศึกษา 

ภาษาไทย คณิต 

ศาสตร์ 

วทิยา 

ศาสตร์ 

สังคม

ศกึษาฯ 

สุขศึกษาฯ ศลิปะ กอท. ภาษาต่าง 

ประเทศ 

2559 42.01 18.99 28.62 58.17 97.17 53.22 60.42 35.01 

2560 34.18 17.38 30.66 62.48 77.92 50.52 66.88 31.21 

ค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเกรด 3 ขึน้ไประดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 – 6  

ปีการศึกษา 2559 - 2560 

 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

ดีเยี่ยม 62.30 65.48 28.48 38.78 38.85 57.55

ดี 36.65 29.76 65.19 61.22 57.55 36.69

พอใช้ 1.05 2.38 3.16 0.00 3.60 5.76

ปรับปรุง 0.00 2.38 3.16 0.00 0.00 0.00
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และพละ

ศึกษา

ศิลปะ การงาน

อาชีพ

ภาษาต่า

งประเทศ

ปกีารศึกษา 2559 42.01 18.99 28.62 58.17 97.17 53.22 60.42 35.01

ปกีารศึกษา 2560 34.18 17.38 30.66 62.48 77.92 50.52 66.88 31.21
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที 1 – 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยเกรด 3 ขึ้นไปสูงกว่าปี

การศกึษาที่ผ่านมาจ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ต่ ากว่าปีการศกึษาที่ผ่านมา 5 กลุ่มสาระ

การเรียนรูซ้ึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษาเพียง 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่านั้น 

ตารางแสดงนักเรียนที่มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 –6   จ าแนกตามระดับคุณภาพ เป็นดังนี้ 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 120 69 2 - 191 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 90 70 8 - 168 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 55 100 3 - 158 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 45 102 - - 147 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 55 84 - - 139 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 88 51 - - 139 

รวม 453 476 13 - 942 
 

1.1.7 ค่าเฉลี่ยผล

การทดสอบ

ระดับชาติของ

ผูเ้รียนมีการ

พัฒนาสูงขึน้ 

หรอืคุณภาพ

เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 8 กลุ่มสาระ สอนเสริม

และติว O-NET กิจกรรมสอนเสริม Pre O-Net  จัดประชุมกลุ่มสาระ วเิคราะห์ผลการสอบ O-

NET และ  น าผลการวิเคราะหว์างแผนเพื่อจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ใหสู้งขึน้ 

ตารางแสดง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2560 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 

3 

คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย

จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย

สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย 

ประเทศ 

ภาษาไทย 48.62 44.89 48.77 48.29 

คณิตศาสตร์ 27.56 22.11 26.65 26.30 

วิทยาศาสตร์ 31.79 30.45 33.30 32.28 

อังกฤษ 27.20 27.24 30.14 30.45 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2560 

 
         จากแผนภูมิ พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติวิชาภาษาไทยและ

คณิตศาสตรข์องนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ตารางแสดง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6  ปีการศกึษา 2560 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่6 
คะแนนเฉลี่ย

โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย

จังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย

สังกัด 

คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ 

ภาษาไทย 48.36 46.02 50.07 49.25 

คณิตศาสตร์ 19.47 18.71 24.64 24.53 

วิทยาศาสตร์ 26.05 26.29 29.48 29.37 

สังคม ฯ 32.72 32.69 34.96 34.70 

อังกฤษ 23.99 23.16 27.91 28.31 

 

 

 

 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ องักฤษ

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 48.62 27.56 31.79 27.2

คะแนนเฉลี่ยจงัหวดั 44.89 22.11 30.45 27.24

คะแนนเฉลี่ยสงักดั 48.77 26.65 33.3 30.14

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 48.29 26.3 32.28 30.45
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ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2560 

 

         จากแผนภูมิ พบว่าคะแนนเฉลี่ย 5 สาระการเรียนรู้ ต่ าว่าคะแนนเฉลี่ยะระดับประเทศ 

1.1.9  ผูเ้รียนมี

ความรู ้ทักษะ 

และเจตคติที่ดี 

พร้อมที่จะศึกษา

ต่อในระดับช้ันที่

สูงขึ้นหรอืมีวุฒิ

ภาวะทางอาชีพ

เหมาะสมกับช่วง

วัย 

 

ตาราง แสดงผลการผา่นการคัดเลือกเข้าศกึษาต่อและไม่ผา่นการคัดเลือกเข้าศกึษาต่อ 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6  

สถาบัน จ านวน (คน) ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 90 64.75 

มหาวิทยาลัยเอกชน 4 2.88 

สถาบันอาชีวศกึษา 35 25.18 

ประกอบอาชีพ 10 7.19 

ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศกึษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษาและสถาบันอื่น ๆ  

         

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคม ฯ องักฤษ

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน 48.36 19.47 26.05 32.72 23.99

คะแนนเฉลี่ยจงัหวดั 46.02 18.71 26.29 32.69 23.16

คะแนนเฉลี่ยสงักดั 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91

คะแนนเฉลี่ยประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.7 28.31
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ร้อยละ 64.75 2.88 25.18 7.19
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ประเด็น

พิจารณา 

ผลการประเมิน 

จากแผนภูมิ พบว่า ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการ

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสถาบันอื่น ๆ จากข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม  2561

ปรากฏว่า กลุ่มสถาบันที่นักเรียนผา่นการคัดเลือกมากที่สุด คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ร้อยละ 64.75  กลุ่มสถาบันอาชีวศึกษา ร้อยละ 25.18 กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของเอกชน  

ร้อยละ 2.88 และเลือกประกอบอาชีพ  ร้อยละ 7.19 มีนักเรียนยังไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

ต่ออีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ยังต้องมีการตัดสินใจ

และยืนยันการศกึษาต่อ หรอืบางคนยังตอ้งการยื่นสมัครแอดมินช่ัน เพื่อให้ได้ศกึษาต่อในสาขาที่มี

ความตอ้งการมากที่สุด ดังนัน้การสรุปการศกึษาต่อของนักเรียนจะสิ้นสุดหลังจากการแอดมินช่ัน

และเคลียริ่งเฮ้าส ์ประมาณเดือนพฤษภาคม 
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1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1.2.1 ผูเ้รียนมกีารมี

คุณลักษณะและ

ค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศกึษาก าหนด

โดยไม่ขัดกับ

กฎหมาย และ

วัฒนธรรมอันดีของ

สังคมของสังคม  

 

1.นักเรียนมีมารยาทในการไหว้ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “นักเรียนมีคุณธรรม รักษ์

สิ่งแวดล้อม”  

2. ส่งเสริมกิจกรรมทางทางศาสนาของศาสนาที่ตนนับถือ และใหน้ักเรียนประพฤติด้าน

คุณธรรมไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม  

ตาราง ผูเ้รียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจติส านึก

ตามที่สถานศกึษาก าหนด ฯ จ าแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 191 - - - 191 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 168 - - - 168 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 158 - - - 158 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 147 - - - 147 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 139 - - - 139 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 139 - - - 139 

รวม 942 0 0 - 942 

ตาราง แสดงรอ้ยละของจ านวนนักเรียนมคีวามประพฤติดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

ค่านิยม จติสังคมและจติส านึกตามที่สถานศกึษาก าหนด ฯ 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 100.00 - - - 100.00 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 100.00 - - - 100.00 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 100.00 - - - 100.00 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 100.00 - - - 100.00 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 100.00 - - - 100.00 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 100.00 - - - 100.00 

รวม 100.00 0 0 - 100.00 
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ร้อยละของนักเรียนทีมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสังคม ฯ  

 
     จากแผนภูมิพบว่าร้อยละร้อย ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตามหน้าที่ สถานศึกษาก าหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัด

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดขีองสังคม 

3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีใน

ครอบครัว ชุมชนและสังคม ผูเ้รียนรักษาอารมณแ์ละสุขภาพจิตใหด้ีอยู่เสมอ จากกิจกรรม

ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นส่งผลท าให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างมีความสุข 

ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีความเข้าใจเรื่องความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของ

สังคม ผู้เรียนได้รับการปกป้องและ ดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับความปลอดภัย ทั้งจากโรงเรียน

และหนว่ยงานตา่ง ๆ  

กราฟแสดงจ านวนนักเรียนที่ปฏิบัติตามกฎจราจร การสวมหมวกนิรภัยและการเกิด

อุบัติเหตุ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  ปีการศึกษา 2560   

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
     จากแผนภูมิพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตนตามกฎจราจรการสวมหมวก

นิรภัยและการเกิดอุบัติเหตุ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ร้อยละ 94.24อยู่ในระดับดี
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เยี่ยม  ร้อยละ 77.22 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 56.12 อยู่ในระดับพอใช้ และร้อยละ0.00 อยู่

ในระดับปรับปรุง 

1.2.2 ผูเ้รียนมคีวาม

ภูมใิจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย 

1. นักเรียนมีความภูมใินวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

2. มีสว่นร่วมในประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น และนักเรียนแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน

ชีวติประจ าวัน 

3. มแีหล่งเรียนรู้และใช้เป็นแหลง่ศึกษา ของนักเรียนและจากหนว่ยงานอื่น  

ตาราง แสดงรอ้ยละของจ านวนนักเรียนมคีวามภาคภูมใิจในความเป็นไทย และเห็น

คุณค่าเกี่ยวกับภูมปิัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชวีิตประจ าวัน  

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 100.00 - - - 100.00 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 100.00 - - - 100.00 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 100.00 - - - 100.00 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 100.00 - - - 100.00 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 100.00 - - - 100.00 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 100.00 - - - 100.00 

ร้อยละของนักเรียนทีมีความภาคภูมใิจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา

ไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชวีิตประจ าวัน  

 
     จากแผนภูมพิบว่าร้อยละร้อย นักเรียนมีความภาคภูมใิจในความเป็นไทย และเห็น

คุณค่าเกี่ยวกับภูมปิัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชวีิตประจ าวัน  
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1.2.3  ผูเ้รียน

ยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนความ

แตกต่างและ

หลากหลาย 

1. นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข ภายใต้การยอมรับฟังเหตุผล ความ

คิดเห็นของผูอ้ื่นเสมอ จนท าใหก้ิจกรรมต่าง ๆ  ส าเร็จ ลุล่วงด้วยดี  

2. นักเรียนประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ EQ ของตนเอง อยู่ในระดับปกติ  ขึน้ไป 

3. นักเรียนมมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดกีับผูอ้ื่นอยู่เสมอ 

ตาราง แสดงจ านวนนักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 140 48 3 - 191 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 87 73 8 - 168 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 122 30 6 - 158 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 104 41 2 - 147 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 70 62 7 - 139 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 78 61 0 - 139 

รวม 601 315 26 - 942 

ตาราง แสดงรอ้ยละของจ านวนนักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผูอ้ื่นและมีมนุษย์

สัมพันธ์ด ี 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที ่1 73.30 25.13 1.57 - 100 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 51.79 43.45 4.76 - 100 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 77.22 18.99 3.80 - 100 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 70.75 27.89 1.36 - 100 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 50.36 44.60 5.04 - 100 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 56.12 43.88 0.00 - 100 
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  

 

จากแผนภูมพิบว่าผูเ้รียนส่วนใหญ่รู้จักการยอมรับเหตุความคิดเหตุของผู้อื่นและมีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับอื่นได้อย่างมคีวามสุข อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4. นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองและมีสุขภาพจิตที่ดี 

5. นักเรียนส่วนใหญ่มผีลการคัดกรองพฤติกรรมเด็ก(SDQ) การประเมินความเครียด และ

วัดโรคซึมเศร้า  อยู่ในระดับปกติขึน้ไป 

ตาราง แสดงจ านวนนักเรียนที่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ จ าแนกตาม

ระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 143 48 0 - 191 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 87 81 0 - 168 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 122 30 6 - 158 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 98 46 3 - 147 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 88 50 1 - 139 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 78 61 0 - 139 

รวม 616 316 10 - 942 
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มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6

ดีเย่ียม 73.30 51.79 77.22 70.75 50.36 56.12

ดี 25.13 43.45 18.99 27.89 44.60 43.88

พอใช้ 1.57 4.76 3.80 1.36 5.04 0.00

ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

ตาราง แสดงรอ้ยละของจ านวนนักเรียนที่รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตใหด้ีอยู่เสมอ 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 74.87 25.13 0.00 - 100 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 51.79 48.21 0.00 - 100 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 77.22 18.99 3.80 - 100 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 66.67 31.29 2.04 - 100 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 63.31 35.97 0.72 - 100 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 56.12 43.88 0.00 - 100 

 

ร้อยละของนักเรียนที่รักษาอารมณ์และสุขภาพจติให้ดีอยู่เสมอ 

 
     จากแผนภูมพิบว่าผูเ้รียนส่วนใหญ่สามารถควบคุมอารมณ์และสุขภาพจติได้ดี  อยู่ใน

ระดับดีเยี่ยม  

1.2.4  ผูเ้รียนมีสุข

ภาวะทางร่างกาย

และลักษณะจติ

สังคม 

 

1. นักเรียนมีสุขนสิัยที่ดใีนการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  ไม่เจ็บป่วย 

2.  นักเรียนรูจ้ักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ 

3. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4. นักเรียนทุกคนได้รว่มกิจกรรมทางพลศกึษา 

5. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด   

6. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสุขศกึษาและพลศึกษาสูงขึน้ 
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มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6

ดีเย่ียม 74.87 51.79 77.22 66.67 63.31 56.12

ดี 25.13 48.21 18.99 31.29 35.97 43.88

พอใช้ 0.00 0.00 3.80 2.04 0.72 0.00

ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

ตาราง  แสดงจ านวนผูเ้รียนที่มีวธิีการรักษาสุขภาพของตนเองใหแ้ข็งแรง (ประเมินจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1-6)  

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 169 20 2 - 191 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 100 60 8 - 168 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 132 20 6 - 158 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 104 41 2 - 147 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 61 78 0 - 139 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 78 61 0 - 139 

รวม 644 280 18 - 942 

ร้อยละของผลการเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศกึษา 

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1-6 ปีการศกึษา 2560 

 
จากแผนภูมิ พบว่าผูเ้รียนส่วนใหญ่มวีิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง เหมาะสม

ตามระดับช้ันอยู่ในระดับดีเยี่ยม อย่างไรก็ตามนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1-6  ควรเล่น

กีฬาและรักการออกก าลังกาย ให้มากขึ้น       

1.2.5 ผูเ้รียนมี

คุณลักษณะอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนโดยการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดย

ประชุมบุคลากรเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

และได้ด าเนินโครงการสิงแวดล้อม ส่งเสริม ให้ความรู้กับนักเรียนในด้านการจัดการ
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มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มธัยมศึกษาปีท่ี 6

ดีเย่ียม 88.48 59.52 83.54 70.75 43.88 56.12

ดี 10.47 35.71 12.66 27.89 56.12 43.88

พอใช้ 1.05 4.76 3.80 1.36 0.00 0.00

ปรับปรุง 0 0 0 0 0 0
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกันปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้า  การใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า การจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการสิ่งแวดล้อม 

การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ลดใช้พลังงานการ จัดการด้านพลังงาน

การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการให้ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกการใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัด  และคุ้มค่ามากที่สุด  มีการนิเทศติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ  น าผลการนิเทศ

มาปรับปรุงพัฒนา 

ตาราง  แสดงจ านวนผูเ้รียนที่มมีีคุณลักษณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ประเมินจากการเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1-6)  

ระดับช้ัน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง รวม 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 98 80 13 0 191 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 90 70 4 4 168 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 90 45 18 5 158 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 89 58 0 0 147 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 74 60 5 0 139 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 78 59 2 0 139 

รวม 457 468 17 0 942 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่มีีคุณลักษณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

(ประเมินจากการเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1-6) 
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ดีเยี่ยม 51.31 53.57 56.96 60.54 53.24 56.12

ดี 41.88 41.67 28.48 39.46 43.17 42.45

พอใช้ 6.81 2.38 11.39 0.00 3.60 1.44

ผ่าน 0.00 2.38 3.16 0.00 0.00 0.00
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งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนขุนยวมวทิยา  อ าเภอขุนยวม จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1.2.6 มีคุณลักษณะ

อนุรักษณ์และสบื

ทอดวัฒนธรรม

ประเพณี  และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

โรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนให้มทีักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผูอ้ื่นได้ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  และโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ การจัดกิจกรรม

เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ เชน่ วันปีใหม ่วันครู วันเด็ก วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันส่งท้าย

ปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ฯลฯ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนยีมประเพณี วัฒนธรรม

ในท้องถิ่น  

 

จุดเด่น 

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมผูป้กครองและครู   สมาคมศิษย์เก่าฯ   และมีการวางแผนที่

จะด าเนนิการเพื่อพัฒนานักเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนให้สูงขึน้ โดยมีการวเิคราะห์ 

วางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรม 8 กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง จัดท าสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนให้การส่งเสริมและสนับสนุน

งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  อีกทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการต่างๆที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ 

ส่งผลใหม้ีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียนอย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้กิดบรรยากาศรักการอ่าน การเขียนในโรงเรียน  

โรงเรียนส่งเสริม ให้ความรู้กับนักเรียนในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือ

กันปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  การใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า การจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการ

สิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไมเ้พิ่มพืน้ที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ลดใช้พลังงานการ จัดการดา้นพลังงานการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเป็นการใหค้วามรู้และปลูกฝังจิตส านึกการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และคุม้ค่ามากที่สุด ส่งผลให้

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค และระดับประเทศ  

นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งผลท าให้

กิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จ ลุล่วงด้วยดี  การจัดกิจกรรมตามโครงการที่หลากหลาย ช่วยฝึกฝนให้นักเรียนตระหนัก

ถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง  รักการออกก าลังกาย  ส่งผลใหน้ักเรียนมนี้ าหนัก  สว่นสูง และมีสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑม์าตรฐาน  และรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษ  ซึ่งผลการคัดกรองพฤติกรรมเด็ก(SDQ) 

การประเมนิความเครียด และวัดโรคซึมเศร้า  อยู่ในระดับปกติ  นักเรียนสามารถด ารงชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลาย ๆส่วนเป็นผลท าให้การจัด

กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ นักเรียนได้รับความรู้เป็นผลท าให้นักเรียนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง 

และทางโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายกับทางหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้การประสานงานของความ

ร่วมมือเป็นไปอย่างดี และรวดเร็วท าให้ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง  และนักเรียนส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตนตาม

ระเบียบของโรงเรียน 
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จุดควรพัฒนา 

1. โรงเรียนควรเพิ่มการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้พร้อมกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมผู้เรียนในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะ

ปัจจุบันมสีื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากท าให้ผู้เรยีนมีความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงได้งา่ย 

2. โรงเรียนควรวางแผนที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนานักเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ

ให้สูงขึ้น โดย มีการวิเคราะห์ วางแผนการจัดท าโครงการ กิจกรรม 8 กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง และ

โรงเรียนใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

1. วิธีด าเนินการพัฒนา 

 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โดยมีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กร (SWOT) รวมถึงการใช้กระบวนการฟังเสียงส่วนใหญ่ (Consensus) เพื่อ

ระดมสมองและสรา้งความเห็นร่วมกัน จากนั้นน าผลการวิเคราะหจ์ากการท า SWOT Analysis (วิเคราะหจ์ุดอ่อน 

จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) ตลอดจนความต้องการและข้อคิดเห็นจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มาก าหนดวิสัยทัศน์

ของโรงเรียน แล้วน าวิสัยทัศนท์ี่ได้จากการประชุมระดมสมองเสนอต่อคณะกรรมการสถานศกึษา เพื่อพิจารณา

ก่อนที่จะประกาศใช้วิสัยทัศน์   จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยจัดท าแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

( โครงการ  กพด. ) แผนการศึกษาชาติ  กลยุทธ์ของสถานศึกษา  สพม34 และสอดคล้องกับมาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน  โดยโรงเรยีนได้จัดท าแผนงานโครงการ แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม

บริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล และ กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 ในการจัดท าหลักสูตรจัดท าโดยการระดมความคิดร่วมกันและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศกึษา ภาคี 4 ฝา่ย ครู บุคลากร ผูเ้รียน และผูป้กครองนักเรียน   

ด้านการพัฒนาบุคลากร  โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถ และทักษะมาตรฐานต าแหน่ง  โดยน าข้อมูลสารสนเทศที่มีความ

ถูกต้องครบถ้วน  ทันสมัย  มาบริหารจัดการและด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีการสรุปสารสนเทศประจ าปี 

มีการรายงานสารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เนต เช่น ระบบDMC การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม

ที่ดเีพื่อกระตุน้ให้ผู้เรยีนใฝ่เรียนรู้โดยโรงเรียนดูแลรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมทิัศน์ภายใน

โรงเรียน  ปรับซ่อมสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนทั้งระบบประปาและระบบไฟฟ้าอยู่สม่ าเสมอ   

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา  โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการ

จัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
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มาตรฐาน  สรุปผลการด าเนินงานโดยมีการส ารวจความพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่  นักเรียน  ผู้ปกครอง   ชุมชน  และ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา 

ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสามารถก าหนดวิธีการใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ คุ้มค่า มีความเป็นไปได้ วางแผนการด าเนินงาน
ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน น าองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะบรรลุตามวิสัยทัศน์ วางแผนในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนานักเรียน  ได้แก่ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  การประชุมกลุ่มงาน 
การนิเทศติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา มีการ
จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคล รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมงาน/โครงการต่าง ๆ   
   ผู้บริหารยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เช่น จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้

ร่วมมือกับชุมชน มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทของการเป็นผู้บริหารรับฟังความ

คิดเห็นจากทุกฝ่าย มีความปรารถนาต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตต่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน มีความเสียสละ และอุทิศเวลา

ให้แก่ทางราชการ 

   ผู้บริหารมีความรู้เรื่องหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการน าหลักสูตรไปใช้

ในการจัดการศึกษาโดยใช้การบริหารระบบบุคคลการบริหารงานงบประมาณ และการบริหารทั่วไป และมี

ความสามารถในการก ากับติดตาม นิเทศ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคคลากรปฏิบัติการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารตามแนวทางของการปฏิรูประบบราชการ สามารถ

สร้างความเข้าใจให้ครู และบุคคลากรปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และน าหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้

บริหารสถานศกึษาได้อย่างเป็นระบบครบวงจร 

 

2. ผลการด าเนินงาน 

 2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของ

สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ

ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูค้วามเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศ

มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรยีนให้ใฝเ่รียนรู้ 

 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้อง

กับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและร่วมรับผดิชอบ 
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 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศกึษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่

เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหผู้เ้กี่ยวข้องมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา 

 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิ

บาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผูเ้รียนตามแนวทางปฏิรูปการศกึษา 

 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครอืข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้

สถานศกึษามีสื่อ และแหลง่เรียนรูท้ี่มีคุณภาพ 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1. พัฒนาวิชาการที่เน้นผูเ้รียนทุก

กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และ

ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

1.โรงเรียนมีการพัฒนานักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาวิชาการ 

และหลักสูตรสถานศกึษา ดังนี ้

 1.1 มีแผนงาน/โครงการ พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม

สาระ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนรูใ้นแต่ละกลุ่มสาระ 

        1.2 ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรูใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

หลากหลาย และใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรยีนแก้ปัญหาที่เกิดขึน้จากการ

เรียนการสอน 

         1.3 นักเรียนเข้าร่วมการแขง่ขันวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ

ได้รับรางวัล ในระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ 

         1.4 โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว่าขดีจ ากัดล่าง

ระดับประเทศขึ้นไป ดังนี้  

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

สาระวิชา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อย
ละ 

จ านวน/ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่มีคะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 

ภาษาไทย 145 48.62 10.47 48.62 70/48.28 
คณิตศาสตร ์ 145 27.56 11.99 27.56 72/49.66 
วิทยาศาสตร ์ 145 31.79 7.32 31.79 60/41.38 

ภาษาตา่งประเทศ 145 27.2 7.26 27.2 43/29.66 

 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6  

สาระวิชา 
จ านวน
คน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เฉลี่ย
ร้อย
ละ 

จ านวน/ร้อยละของ
นักเรียน 

ที่มีคะแนนสูงกว่า
ขีดจ ากัดล่าง 
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ภาษาไทย 138 48.36 13.87 48.36 68/49.28 
คณิตศาสตร ์ 138 19.47 10.71 19.47 31/22.46 
วิทยาศาสตร ์ 138 26.05 7.27 26.05 39/28.26 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

138 32.72 6.62 32.72 49/35.51 

ภาษาตา่งประเทศ 138 23.99 7.55 23.99 33/23.91  
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี

ความเ ช่ียวชาญทางวิ ชา ชีพมี

ความรู้ความสามารถ และทักษะ

มาตรฐานต าแหน่ง 

จ านวนครั้งท่ีครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

 
 

3 .การจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้น

ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่ม 

เป้าหมาย 

 
ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีน 942 คน 

ดีเยี่ยม =465 คน ดี  =444 คน  พอใช้=24 คน  ผ่าน=9 คน 

4. สถานศกึษาก ากับติดตามและ

ประเมินผลการบริหารและการจัด

การศกึษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 

และเปิดโอกาส ให้ผูเ้กี่ยวข้องมี

ส่วนรว่ม 

 

ความพึงพอใจต่อการบริหารโรงเรียนขุนยวมวิทยา 

1.ผูป้กครองนักเรียนที่มตี่อการจัดการศกึษาด้านวิชาการของโรงเรียนโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง 

2.ผูป้กครองนักเรียนที่มตี่อการจัดการศกึษาด้านการบริหารงานงบประมาณของ

โรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3.ผูป้กครองนักเรียนที่มตี่อการจัดการศกึษาด้านการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

4.ผูป้กครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศกึษาด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียนโดยรวม

อยู่ในระดับมาก 

52%
31%

12%
5%

มากกว่า 2 คร้ัง/ภาค

เรียน
2 คร้ัง/ภาคเรียน

0

500

กราฟแสดงความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

โรงเรียน
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5.ผูป้กครองนักเรียนที่มตี่อการจัดการศกึษาด้านบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

3. จุดเด่น 

 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้ใช้เทคนิคการประชุมที่

หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การ

ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้

เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

 

4. จุดควรพัฒนา 

 1. เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองได้มสี่วนรว่มในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

          2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมอืของผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องในการจัดการศกึษาของโรงเรียนให้มคีวามเข้มแข็ง      

               มีสว่นรว่มรับผิดชอบต่อผลการจัดการศกึษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศกึษา 

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 

1. วิธีด าเนินการพัฒนา 

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน/

กิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่ งานหลักสูตรสถานศึกษามีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาพัฒนาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานสากล และหลักสูตรท้องถิ่น มี

การบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ทุกระดับช้ัน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละ

หน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล โดย

น าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ

จัดการเรยีนรู้   มกีารวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยัง

ผู้เรียน มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ประสบการณ์และความถนัด และจัดการเรียนการสอนใน

วิชาที่ได้รับอย่างเต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุนให้ครูจัดการเรยีนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคน
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มีสว่นร่วม ได้ลงมอืปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ้ด้ด้วยตนเอง จัดการเรยีนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เชน่ จัดการ

เรียนรู้ด้วยโครงงาน ผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ก าหนดนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคนใช้กระบวนการ

เรียนรู้ในรูปแบบของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ส่งเสริมให้ครูใช้ผลจากการประเมินผู้เรียนมา

ท างานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ  โดยน าข้อมูลและผลจากการวิเคราะห์มา

ออกแบบการเรียนรูท้ี่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรู ้มีการวัดประเมินผลที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง   ส าหรับหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่าน

การลงมือปฏิบัติจริงและใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้และสร้างสรรค์ผลงาน  จัดกระบวนการ

เรียนรู้ทีมุ่่งเน้นการลงมอืปฏิบัติจริง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะหแ์ละสังเคราะหข์้อมูล การสรุปอภิปราย

ผล และน าเสนอเผยแพร่ผลงาน นอกจากนี้โรงเรียนยังร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น จัดกิจกรรมให้ความรู้กับ

นักเรียน และชุมชน โดยการน าเสนอให้ความรู้กับชุมชนในรูปแบบสื่อ วีดิทัศน์ และร่วมกับชุมชนในการเรียนรู้

และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น กิจกรรมออกหว่า กิจกรรมแห่เทียนยี่เป็ง เป็นต้น  ส่งเสริมให้ครูทุกท่านน า

นักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และในชุมชน  มีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระ

พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ  ตลอดจนสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ใหน้ักเรียนและครูได้ใชเ้พื่อสร้างสรรค์

ผลงานตามกระบวนการวิจัย 

2. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ส่งผลใหค้รูผูส้อนมีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่มีเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ  

สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ครูผู้สอนมกีารวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปาน

กลาง และเก่ง ท าให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการ

สอนเสริมความรูใ้ห้ผู้เรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรยีนกลุ่มออ่น มีการใชส้ื่อ

เทคโนโลยี และน าภูมปิัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรยีนรู้ในแตล่ะวิชามีการวัดประเมินผลจาก

สภาพจริงที่มุง่เน้นพัฒนาการของผูเ้รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  นักเรียนมทีักษะการวิจัย  มีทัศนคติที่ดตี่อ

การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ใช้กระบวนการวิจัย  นักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตรม์ีผลงานโครงงานเชิง

ประจักษ์ ได้รับรางวัล การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์(เรื่อง เส้นทางห่างไกลรอยเลื่อนมีพลังดว้ยทฤษฎี

กราฟ) ระดับช้ัน ม.ปลาย จากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  จัดโดยสมาคมคณิตศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ รว่มกับ สมาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 

2560 ณ อมิแพ็คเมืองทองธานี   นักเรียนทุกคนได้เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ในท้องถิ่น และเรียนรู้
จากปรัชญ์ชาวบ้าน  ชุมชนและผูป้กครองมสี่วนรว่มในการส่งเสริมจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

ร้อยละของผลการประเมินผูเ้รียนได้เรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมอย่างตอ่เนื่องของนักเรียน 

โรงเรียนขุนยวมวิทยาปีการศกึษา 2560 
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        จากแผนภูมพิบว่าผูเ้รียนส่วนใหญ่ได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  

อยู่ในระดับดีขึน้ไป 

3. จุดเด่น 

ครูมีความรู้ความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน และตระหนักในบทบาทของการศึกษา  จัด

กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง วิเคราะห์ 

ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบ  จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อ

พัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล  และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน  โรงเรียนและชุมชนมีแหล่ง

เรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ มีประสบการณ์ให้ความรู้กับ

นักเรียน  โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการแลกเปลี่ยน

บุคลากร วิทยากรระหว่างกันในการให้ความรูก้ับนักเรียนและชุมชน 

4. จุดควรพัฒนา 

ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น  เน้น

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น  สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี 

รวมทั้งการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม    เปิด

โอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง

เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  ตลอดจนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม

ใหม่ๆ 

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
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1. วิธีด าเนินการพัฒนา 

สถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 ประการ ได้แก่   1) ก าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  3) 

จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็น

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน   4) จัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา    5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

ของสถานศึกษา  7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เสนอผลการประเมนิคุณภาพภายใน    8) สถานศึกษาด าเนินการ

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยสถานศกึษาจัดประชุมคณะครู ผูป้กครอง คณะกรรมการบริหาร น าเสนอผล

การด าเนินงานรายงานประจ าปีของสถานศกึษาในปีการศกึษาที่ผา่นมา วิเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพภายใน

จากรายงานประจ าปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้

ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ ครูประเมินตนเอง

รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศกึษาประเมินการด าเนินงาน

ตามมาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการ

และกิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจ

ความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารใน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่

หลากหลายวิธี   เช่น การประชุมแบบมีสว่นร่วม การประชุมระดมสมอง  การประชุมกลุ่ม เพื่อใหทุ้กฝ่ายมีสว่นร่วมในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปี

การศึกษาที่ผ่านมา  วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตามจุดที่ควรพัฒนา  

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศกึษา  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล

การจัดการศึกษา   นอกจากนี้มีการจัดประชุมคณะครูเดือนละ 1 ครั้ง ผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง   ผู้ปกครอง

เครือข่าย   2  ครั้ง   คณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ  4   ครั้ง  ได้น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของ

สถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา  จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจาก

นักเรียน  ผูป้กครอง  คณะกรรมการของสถานศกึษา  ในการจัดการศกึษาของโรงเรียน 

  2. ผลการด าเนินงาน 
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 สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่าง

เป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการบริหาร ผูป้กครอง ชุมชน

มีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  จนท าให้โรงเรยีนได้รับรางวัลในปีการศึกษา 

2560 ดงันี ้

          1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  TO BE NUMBER ONE IDOL   

ตามโครงการ วันรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อ าเภอแม่สะเรียง ประจ าปี 2560 

          2. รางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศกึษา 

        3. รางวัลโรงเรียนที่มีการผลงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 “ระดับดีเด่น” 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขุนยวมวิทยา ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

ความพึงพอใจของนักเรยีนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรยีนขุนยวมวิทยา  ปีการศึกษา 2560 

 

 

ข้อ 

ร้อยละ 

ข้อ 

ร้อยละ 
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ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขุนยวมวิทยา 

ปีการศึกษา 2560 

 

 

 
 

 

3. จุดเด่น 

 สถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่าง

เป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 

ชุมชนมคีวามพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 

4. จุดควรพัฒนา 

 สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  และการประกัน

คุณภาพของโรงเรียนให้มคีวามเข้มแข็งมีสว่นรว่มรับผดิชอบต่อผลการจัดการศกึษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพ

การจัดการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 

ข้อ 
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ผลการประเมินภาพรวม 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน บรรลุ

เป้าหมาย 

   มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรยีน ระดับ 3  ดี ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรยีน ระดับ 3  ดี ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

    1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ

การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    2) ความสามารถในการวิเคราะหแ์ละคิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภปิราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 

           สถานศกึษา 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ

สอบวัดระดับชาติ 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   6) ความพร้อมในการศกึษาต่อ การฝกึงานหรือการ 

             ท างาน 

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม   

๑) การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่สถานศกึษา

ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี

ของสังคม 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน บรรลุ

เป้าหมาย 

5) มีคุณลักษณะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   6) มีคุณลักษณะอนุรักษณ์และสบืทอดวัฒนธรรม

ประเพณี  และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบรหิารและการจัดการของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 

  

1. การมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศกึษา

ก าหนดชัดเจน 
ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

  

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา 
ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 

  

  2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น 

         คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และ   

          ด าเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับ 3  ดี ระดับ 3  ดี 

  

  2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้ 

มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 

  

  2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล   

            สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
ระดับ 3  ดี ระดับ 4  ดีเยี่ยม 

  

  2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 
ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 

  

3. การมสี่วนรว่มของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการรว่มรับผดิ

รับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มคีุณภาพและได้

มาตรฐาน  

ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

  

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด 

การศกึษา 
ระดับ 4  ดีเยี่ยม ระดับ 4  ดีเยี่ยม 

  

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับ 3  ดี ระดับ 4  ดีเยี่ยม 
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ผลการประเมิน บรรลุ

เป้าหมาย 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผูเ้รียน

ทุกคนมสี่วนรว่ม  

ร้อยละ 70 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน

และท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียน 

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

    4. การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

  

 มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี 

ประสิทธิผล 

ระดับ 4  ดี

เยี่ยม 
ระดับ 4 ดีเยีย่ม 

  

1. การใชร้ะบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ

คุณภาพการจัด การศกึษาใหด้ียิ่งขึน้ 
ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

  

2. มีขัน้ตอนการประกันคุณภาพภายในชัดเจน  และมีความ

เป็นไป   ได้ในการปฏิบัติ 
ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

  

3. พ่อแม่  ผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศกึษา  ชุมชน/

ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มคีวามมั่นใจต่อระบบ

การบริหารและการจัดการของสถานศกึษา ขยายการ

พัฒนาโรงเรยีนสู่ชุมชน 

ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม 

  

ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม   
 

 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  

      ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลใหส้ถานศกึษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี ้เพราะ

มาตรฐานที ่1 ผลการจดัการศกึษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา

อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ

ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น 

จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การ

สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด

ปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและ

ด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ

พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น

อย่างตอ่เนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ 

ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศกึษา พัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ

ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น

ขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้

ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของ

สถานศกึษาในระดับสูง 
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ส่วนที่ 3  

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลอื 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศกึษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 

สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละ

มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลอืได้ดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

      ● ด้านคุณภาพผูเ้รียน 

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคม

ผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าฯ   และมีการวางแผนที่จะ

ด าเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับโรงเรียนให้สูงขึ้นโดยมีการวิเคราะห์ 

วางแผนการจัดท าโครงการกิจกรรม   8 กลุ่มสาระอย่าง

ต่อเนื่อง จัดท าสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โรงเรียนให้การส่งเสริมและสนับสนุน

งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆอีกทั้งยังได้เข้าร่วม

โครงการต่างๆที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ เช่น

โครงเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน ส่งผลให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านการเขียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดบรรยากาศรักการ

อ่าน การเขียนในโรงเรียน  โรงเรียนส่งเสริมให้ความรู้กับ

นักเรียนในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีความรู้

ความเข้าใจและร่วมมือกันปฏิบัติ ในการประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้า  การใช้ทรัพยากรน้ าอย่างคุ้มค่า การจัดการขยะมูล

ฝอย  การจัดการสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สี

เขียว ลดภาวะโลกร้อน ลดใช้พลังงานการ จัดการด้าน

พลังงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการให้ความรู้และ

ปลูกฝังจิตส านึกการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และ

● ด้านคุณภาพผูเ้รียน 

1. โรงเรียนควรเพิ่มการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี 

รวมทั้ งการบ ารุ งรักษาสื่ อ เทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้พร้อมกับการเฝ้าระวัง

พฤติกรรมผู้เรยีนในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

เพราะปัจจุบันมีสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่าง

มากท าให้ผู้เรยีนมีความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงได้งา่ย 

 

2. โรงเรียนควรวางแผนที่จะด าเนินการเพื่อพัฒนา

นัก เรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับชาติให้สูงขึ้น โดย มีการวิเคราะห์ วางแผนการ

จัดท าโครงการ กิจกรรม 8 กลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง 

แล ะ โ ร ง เ รี ย น ใ ห้ ก า รส่ ง เ ส ริ ม แล ะสนั บ สนุ น

งบประมาณในการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ 

3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริม

และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การศกึษาใน

ศตวรรษที่ 21   ควรจัดกิจกรรมใหน้ักเรียนฝกึทักษะ

กระบวนการคิด  และเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
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คุ้ ม ค่ า ม ากที่ สุ ด  ส่ งผลให้ ได้ รั บรางวัลดับภาค และ

ระดับประเทศ  

นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขส่งผลท าให้

กิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จ ลุล่วงด้วยดี  การจัดกิจกรรมตาม

โครงการที่หลากหลาย ช่วยฝึกฝนให้นักเรียนตระหนักถึง

การดูแลสุขภาพของตนเอง  รักการออกก าลังกายส่งผลให้

นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์ มาตรฐานรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ  

ซึ่งผลการคัดกรองพฤติกรรมเด็ก(SDQ) นักเรียนสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กิจกรรมที่ทาง

โรงเรียนจัดขึ้นได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลาย ๆ

ส่วน เป็นผลท าให้การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

นักเรียนได้รับความรู้เป็นผลท าให้นักเรียนสามารถสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และทางโรงเรียนได้สร้างเครือข่าย

กับทางหมู่บ้าน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้การ

ประสานงานของความร่วมมือเป็นไปอย่างดี และรวดเร็ว

ท าให้ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง  และนักเรียนส่วนใหญ่

สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 

 

 

● ด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

    1) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ

บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น

แบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนมีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ

หนา้ที่ตามบทบาท  

       2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น

ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี 

เชน่ การประชุมแบบมีสว่นร่วม การประชุม ระดมสมอง 

● ด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1 ) ควรสร้าง เครือข่ ายความร่วมมือกับผู้มีส่ วน

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

และการขับเคลื่อน 

คุณภาพการจัดการศกึษา 

2) สรา้งความตระหนักของฝา่ยงานที่เกี่ยวข้องในการ

รวบรวมข้อมูลส่งสารสนเทศ 
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การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝา่ยมีส่วนร่วมในการก าหนด

วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มกีารปรับแผน 

พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา แผนปฏิบัติการประจ าปี

ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา     

ความตอ้งการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศกึษาที่มุ่ง 

เน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร

ของสถานศกึษา มกีารด าเนินการนเิทศ ก ากับ ตดิตาม 

ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด

การศกึษา และส่งเสริมการใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม

ข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษา 

  3) โรงเรียนมีการจัดท ารูปเล่มสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน

มีการรายงานระบบสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ตให้เป็น

ปัจจุบัน 

 4) โรงเรียนเปิดโอกาสใหท้างชุมชนท้องถิ่นมสี่วนรวมใน

การเป็นคณะการด าเนินงานและเสนอแนวทางการปฏิบัติ 

งานได้ก าหนดให้มคีณะกรรมการก ากับติดตามงาน 

3) จัดท าคู่มือบริหารงานวิชาการ  คู่มือบริหารงานด้าน

งบประมาณ  คู่มือบริหารงานด้านการบริหารบุคคล  คู่มือ

บริหารงานด้านกิจการนักเรียน  และคู่มอืบริหารงานทั่วไป

ของโรงเรียน 

 

 

      ● ด้านกระบวนการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

เป็นส าคัญ 

1) ครูมีความรู้ความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 

และตระหนักในบทบาทของการศึกษา  จัดกระบวนการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

2) ครูวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตาม

ความตอ้งการของหลักสูตร และบริบทสถานศกึษา พัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู ้ใช้สื่อการเรียนรู ้ 

3) ครูให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง ด้วย

วิธีการและแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย 

4 ) ครูจัดท าวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน และ

ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล   

 ● ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

เป็นส าคัญ 

1) ครูทุกคนควรได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพ

พัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น  เน้นทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรูใ้ห้มากขึ้น 

2) ครูควรพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี รวมทั้งการ

บ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดการเรยีนการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม 

3) ครูควรส่งเสริมให้ผูป้กครองและชุมชนได้มีสว่นร่วม

ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

5) ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน  ในท้องถิ่น และเรียนรู้จากปรัชญ์ชาวบ้าน   

6) ครูมีการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน   

4) ครูควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนรู้จัก

ประยุกต์ใชส้ื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ  

 

● ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา จัดท าโครงการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ

แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครูทุกคน

ในโรงเรียนเพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมี

ความเข้าใจการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนมีน าเสนอผลการด าเนินงานรายงาน

ประจ าปีของสถานศึกษา  ตลอดจนจัดท าแบบส ารวจ

ความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน

จากนักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการของสถานศึกษา  

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

● ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  และการประกัน

คุณภาพของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วม

รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน

คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง 

 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลใหชั้ดเจนขึน้ 

2. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ

น าไปใช้และผลที่เกิดกับผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่อง 

3. การพัฒนาสถานศกึษาให้เป็นสังคมแหง่การเรียนรูข้องชุมชน 

4. โรงเรียนศึกษาพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ด ีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

5. พัฒนาให้ครูเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ จากการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดผลประเมินผลหลายรูปแบบ และเน้นกระบวนการแก้ปัญหาจากการท าวิ จัย

ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มจากการน าเอาสิ่งที่เป็นโอกาสและจุดเด่นของโรงเรียนเข้ามาเป็นแกนในการ
พัฒนา โดยน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ ชุมชนพร้อมให้ความร่วมมือมาพัฒนานักเรียนให้มี
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ทักษะทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์กลุ่มนักเรียนให้ชัดเจน 
เป็นการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพเพ่ือเสริมจุดเด่นทางวิชาการให้สูงขึ้น 

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. การพัฒนาครูผูส้อนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 

2. สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งการบ ารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ

สอนให้มากขึ้นกว่าเดิม  

3. ในการจัดกิจกรรมควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณทุกครั้ง 

4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่ มมากขึ้น เพื่อ

ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างตอ่เนื่อง 
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 

 

-  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศกึษา 2560 

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 

-  ผลการประเมินสมรรถณะ  

-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประเมินคุณภาพของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2560 

-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศกึษาขึน้พืน้ฐาน 

-  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศกึษาของคณะกรรมการ 

    สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
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ผลการจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ทุกระดับชั้น( ม.1-ม.6)  ปีการศึกษา 2560 

 

กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 

 นร.ที่ได้ระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.

ที่ได้ระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน

ที่เขา้

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0,ร,มส 

ภาษาไทย 1,338 133 162 248 232 268 130 82 0 543 40.58 

คณิตศาสตร์ 1,274 111 63 109 116 163 178 285 83 283 22.21 

วทิยาศาสตร์ 1,402 108 125 202 213 207 183 237 249 435 31.03 

สังคมศกึษา ฯ 3,336 671 488 647 428 547 252 204 127 1,806 54.14 

สุขศกึษา ฯ 1,779 872 298 277 200 53 8 5 99 1,447 81.34 

ศลิปะ 1,055 187 188 230 139 130 76 29 66 605 57.35 

การงานอาชพีฯ 1,922 371 310 302 272 256 151 108 76 983 51.14 

ภาษาตา่งประเทศ 1,093 146 89 108 109 146 147 207 152 343 31.38 

 

 

 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 
จ านวน นร.

ที่ได้ระดับ 

3 ขึ้นไป 

ร้อยละ นร.

ที่ได้ระดับ 

3 ขึ้นไป 

จ านวน

ที่เขา้

สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 
0,

ร,มส 

ภาษาไทย 1,138 98 119 172 178 193 142 128 108    389  34.18 

คณติศาสตร์ 1,254 81 54 83 97 155 192 418 174    218  17.38 

วทิยาศาสตร์ 1,184 138 78 147 155 215 161 183 107    363  30.66 

สังคมศกึษา ฯ 3,470 1,018 519 631 396 396 242 201 67  2,168  62.48 

สุขศกึษาฯ 1,744 735 348 276 142 141 35 35 32  1,359  77.92 

ศลิปะ 1,049 213 138 179 139 129 86 94 71    530  50.52 

การงานอาชพีฯ 1,576 467 335 252 183 133 43 68 95  1,054  66.88 

ภาษาตา่งประเทศ 1,083 171 69 98 128 182 134 190 111    338  31.21 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 

ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัด

ล่าง 

ภาษาไทย 145 48.62 10.47 48.62 70/48.28 

คณิตศาสตร ์ 145 27.56 11.99 27.56 72/49.66 

วิทยาศาสตร ์ 145 31.79 7.32 31.79 60/41.38 

ภาษาตา่งประเทศ 145 27.2 7.26 27.2 43/29.66 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย

ร้อยละ 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 

ที่มีคะแนนสูงกว่าขีดจ ากัด

ล่าง 

ภาษาไทย 138 48.36 13.87 48.36 68/49.28 

คณิตศาสตร ์ 138 19.47 10.71 19.47 31/22.46 

วิทยาศาสตร ์ 138 26.05 7.27 26.05 39/28.26 

สังคมศกึษา ฯ 138 32.72 6.62 32.72 49/35.51 

ภาษาตา่งประเทศ 138 23.99 7.55 23.99 33/23.91 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนระดับชาติ 

ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 

สาระวิชา จ านวนคน 
คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คะแนน 

เฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย 190 42.47 16.28 42.47 

คณิตศาสตร์ 190 27.16 7.91 27.16 

วิทยาศาสตร์ 190 30.53 9.64 30.53 

ภาษาอังกฤษ 190 23.09 8.83 23.09 

สังคมศกึษาฯ 190 43.13 10.30 43.13 
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ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คะแนน 

เฉลี่ยร้อยละ 

ภาษาไทย 168 57.43 16.97 57.43 

คณิตศาสตร์ 167 14.76 3.24 14.76 

วิทยาศาสตร์ 168 40.83 12.35 40.83 

ภาษาอังกฤษ 167 25.73 10.65 25.73 

สังคมศกึษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
168 41.24 13.10 41.24 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 1 191 122/63.87 60/31.41 9/4.71 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 2 168 93/55.36 73/43.45 2/1.19 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 3 158 95/60.13 54/34.18 9/5.70 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 4 147 119/80.85 26/17.69 2/1.36 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 5 139 101/72.66 33/23.74 5/3.36 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 6 139 110/79.14 24/17.27 5/3.60 - 

รวม 942 640 270 32 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 68.68 27.96 3.36 - 
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ผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคุณภาพ 

(การอ่านคดิ วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 1 191 72/37.70 119/62.30 - - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 2 168 37/22.02 101/60.12 30/17.86 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 3 158 45/28.48 95/60.13 18/11.39 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 4 147 38/25.85 102/69.39 7/4.76 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 5 139 50/35.97 84/60.43 5/3.60 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 6 139 88/63.31 51/36.39 - - 

รวม 942 330 552 60 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 35.03 58.60 6.37 - 

 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

(กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 1 191 191 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 2 168 168 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 3 158 158 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 4 147 147 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 5 139 139 - 

มัธยมศกึษาศกึษาปีที่ 6 139 139 - 

รวม 942 942 - 

เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - 
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ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรยีน  5  ด้าน  

1) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ระดับชั้น 

จ านวน

นักเรยีน

ทัง้หมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 191 146/76.44 45/23.56 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 168 157/93.45 11/6.55 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 158 131/82.91 27/17.09 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 147 134/91.16 13/8.84 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 139 131/94.24 8/5.76 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 139 135/97.12 4/2.88 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 942 834/88.54 108/11.46 

  นักเรียน มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา การเลือกใช้และบูรณาการสื่อ

หรอืเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิด และทัศนะของตนเอง ร้อยละ 88.54 

2) ด้านความสามารถในการคิด 

ระดับชั้น 

จ านวน

นักเรยีน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 191 146/76.44 45/23.56 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 168 125/74.40 43/25.60 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 158 98/62.03 60/37.97 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 147 140/95.24 7/4.76 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 139 115/82.73 24/17.27 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 139 132/94.96 7/5.04 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 942 756/80.25 186/19.75 
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 นักเรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  มีทักษะในการอย่างสร้างสรรค์ สามารถคิด

อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ สร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

แก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้ ร้อยละ 80.25 

3) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ระดับชั้น 

จ านวน

นักเรยีน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 191 179/93.72 12/6.28 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 168 133/79.17 35/20.83 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 158 123/77.85 35/22.15 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 147 147/100.00 - 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 139 127/91.37 12/8.63 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 139 126/90.65 13/9.35 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 942 835/88.64 107/11.36 

  นักเรียนมีความสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ที่เผชิญได้  ใช้เหตุผลในการ

แก้ปัญหา เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย ร้อยละ 88.64 

   4) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ 

 ระดับชั้น 

จ านวน

นักเรยีน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที ่1 191 190/99.48 1/0.52 

มัธยมศึกษาปีที ่2 168 117/69.64 51/30.36 

มัธยมศึกษาปีที ่3 158 92/58.23 16/10.03 

มัธยมศึกษาปีที ่4 147 146/99.32 1/0.68 

มัธยมศึกษาปีที ่5 139 120/86.33 19/13.67 

มัธยมศึกษาปีที ่6 139 132/94.96 7/5.04 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 942 797/84.61 95/10.08 
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 นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในเชิงบวกและการท างาน มีความ

รับผิดชอบในฐานะที่เป็นสมาชิกในสังคม สามารถปรับตัว และเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ร้อยละ 84.61 

   5) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

  ระดับชั้น 

จ านวน

นักเรยีน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 191 190/99.48 1/0.52 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 168 117/69.64 51/30.36 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 158 92/58.23 16/10.03 

มัธยมศกึษาปีที่ 4 147 146/99.32 1/0.68 

มัธยมศกึษาปีที่ 5 139 120/86.33 19/13.67 

มัธยมศกึษาปีที่ 6 139 132/94.96 7/5.04 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ 942 797/84.61 95/10.08 

 

 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านความรู้ การสื่อสาร การ

ท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อ้างอิงและวิเคราะห์ แหล่งข้อมูลในการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ร้อยละ 

84.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


